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Nadační fond Modrý hroch 
Nadační fond Modrý hroch podporuje především dětskou chirurgii, ortopedii a traumatologii. V posledních 

letech se stále vice zaměřuje na pomoc konkrétním dětem po těžkých úrazech. 

 

Účel 
Nadační fond se zřizuje za účelem zlepšení a prohloubení péče o dětské pacienty postižené zejména 

úrazem, a to v době jejich léčení i rekonvalescence. Dále za účelem podpory vedení preventivních kampaní 

proti dětským úrazům, podpory Kliniky dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie Fakultní nemocnice 

Brno a za účelem podpory výzkumu a rozvoje v oblasti medicíny, životního prostředí a zdravého životního 

stylu. 

 

Základní údaje 
Název:  NADAČNÍ FOND MODRÝ HROCH 

Sídlo:  Rašínova 2, 602 00 Brno 

IČO:  269 73 278 

Vznik:  27. června 2005 

Registrace: nadační rejstřík vedený Krajským 

soudem v Brně, oddíl N, vložka 283 

Předmět činnosti: Prohloubení péče o dětské pacienty 

Podpora vedení preventivních 

kampaní 

Podpora výzkumu a rozvoje 

v oblasti medicíny 

Statutární orgán: správní rada 

Zakladatel a  

zřizovatel fondu: Mgr. Radovan Vrbka 

Správní rada 

Předseda:  Mgr. Radovan Vrbka 

Členové: Paolo Bee 

Ing. Igor Fait 

prof. MUDr. Ladislav Plánka, PH. D. 

Ing. Vladimír Kubík 

Karel Jarůšek 

Zaměstnanci: Mgr. Monika Chasáková – ředitelka 

Kristýna lehká – projekty, akce, 

                         administrativa 
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Úvodní slovo ředitelky nadačního fondu 
 

Nadační fond Modrý hroch vznikl v roce 2005 především na podporu dětské chirurgie, ortopedie a 

traumatologie. 

Již 15 let pomáháme především dětem po těžkých úrazech a dětem s těžkým fyzickým handicapem. 

Podporujeme a dovybavujeme chirurgická a traumatologická oddělení v nemocnicích v rámci celé České 

republiky. Věnujeme se prevenci dětských úrazů například prostřednictvím interaktivních loutkových 

představení pro mateřské školky, přednášek, výukových programů a tiskovin. Jedním z nejdůležitějších 

priorit posledních let je však cílená podpora konkrétních dětí po těžkých úrazech, s těžkým fyzickým 

handicapem a postižením, při jejich návratu do běžného i sportovního života.  

Pořádáme charitativní a benefiční akce, věnujeme se projektům na podporu prevence a snažíme se ulehčit 

dětem jejich těžký boj k uzdravení. V roce 2020 byla naše činnosti částečně omezena vládními usneseními 

souvisejícími s bojem proti epidemii, ale i přesto se nám podařilo díky našim stávajícím i novým dárcům 

získat další finanční prostředky na podporu dětí. 

Velmi si toho vážíme a věříme, že úsilí a činnost všech zaměstnanců i dobrovolníků podpoří cíl našeho 

snažení.  

 

Moc děkujeme všem za podporu a projevenou důvěru.  

 

Mgr. Monika Chasáková 

Ředitelka Nadačního fondu Modrý hroch  
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Akce nadačního fondu Modrý Hroch 

Monte Lussari s Modrým hrochem 2020 

V lednu 2020 se uskutečnil v lyžařském středisku Tarvisio druhý lyžařský zájezd Modré hrocha, kterého se 

zúčastnilo 35 nadšenců lyžování. Ředitel lyžařského areálu Alex Spalivieri zorganizoval amatérský 

charitativní obří slalom pro všechny účastníky, kteří startovným přispěli na podporu postižených dětí. 

Smyslem tohoto závodu byla konkrétní pomoc 18letému Prokopovi, který je postižen dětskou mozkovou 

obrnou a jeho nejtěžší formou, spastickou kvadruparézou. Díky startovnému a dalším velkorysým finančním 

příspěvkům bylo získáno na podporu Prokopa 24 425 Kč na proplacení speciální fyzioterapie a 

neurorehabilitací. 

 

Retro ples RHK Brno Horečka páteční noci 

V pátek 10. ledna uspořádala Regionální hospodářská komora Brno svůj ples na Musilce. Modrý hroch byl 

partnerem akce a prostřednictvím tomboly bylo získáno 20 550 Kč. Tato částka pomohla těžce postižené 

tříleté Claudii s diagnózou Hypochondroplazie na proplacení speciální ergoterapie . 
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Městské divadlo Brno pomáhá dětem 

V dubnu 2020, kdy se s ohledem na šíření covidu zavřela divadla, 

zorganizovali herci MDB krásnou charitativní akci. Samotní herci, jejich přátelé, 

kamarádi a známí, hráli pro Modrého hrocha speciální hru s předáváním 

vzkazů. Z každého doručení posílal zúčastněný jakýkoliv finanční dar na 

sbírkový účet Modrého hrocha. „Chceme i v této nelehké době pomáhat. 

Normálně se snažíme rozdat radost a vše nejpříjemnější pomocí našich 

představení. Teď, když to nejde, chceme aspoň pomoci dětem, které to 

potřebují…lepší způsob než peníze, které jsou dobře využity, nás nenapadl. 

Podporujeme Modrého hrocha!“ Herec MdB Tomáš Sagher. Byla získána částka 53 974 Kč, za kterou byla 

zakoupena dětská sedačka a mechanický vozík pro Kliniku dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie FN 

Brno. Dále byly podpořeny konkrétní děti v rámci speciálních neurorehabilitací, které jsou velmi drahé a 

nejsou hrazeny pojišťovnami. 

 

Dětský den s Královopolskou radnicí 

V neděli 30. srpna se konal Dětský den s Královopolskou radnicí. Modrý hroch měl pro děti připravené kvízy 

v rámci protiúrazové prevenci a další hry s hrošíkem.  

 

Litomyšl golf OPEN 2020 s Modrým hrochem & partneři 

Nadační fond Modrý hroch byl již podruhé součástí golfového turnaje Litomyšl Golf OPEN, který se konal 

v sobotu 6. června na Golf Club Svratka 1932. Součástí turnaje byla nejen charitativní tombola se spoustou 

krásných a hodnotných cen, ale také unikátní dražba originálního coveru s podpisem hráče PGA Roryho 

Sabbatiniho. V rámci této akce získal Modrý hroch finanční částku ve výši 39 500 Kč, která pomohla 17letému 

Tomášovi s DMO na proplacení speciálních neurorehabilitací. 
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Charitativní 18jamkový turnaj pro Anetku 

V sobotu 13. června pořádal Nadační fond Modrý hroch ve spolupráci s Golf Club Radíkov charitativní 

18jamkový golfový turnaj. V rámci startovného a tomboly bylo vybráno 50 700 Kč na speciální rehabilitace 

pro Anetku, která trpí autismem a má levostrannou hemiparézu. 

 

Benefiční ON-LINE koncert pro Modrého hrocha 

V pátek 19. června ve 20 hod. začal party večer aneb on-line koncert pro 

Nadační fond Modrý hroch ve Vašem obýváku. Koncert pořádala 

Soukromá škola populárního zpěvu a finační výtěžek byl určený na 

volnočasové aktivity dětských pacientů. 

 

 

 

 

 

 

Nadační fond Modrý hroch partner OŽIVÍME ČESKO 

Nadační fond Modrý hroch se připojil k ojedinělému projektu 

OŽIVÍME ČESKO, který spolupracuje s chráněnými dílnami a 

podporuje handicapované děti. „Oživíme Česko, protože věříme 

českým firmám, výrobkům, službám, řemeslníkům, kultuře, sportu a 

zkrátka všem poctivým lidem, kteří naší zemi obohacují svou 

šikovností, výkonem a znalostmi. A nyní jsme se semkli, abychom je 

společně podpořili, protože právě teď nás potřebují nejvíc“ Prodejem 

hroších výrobků jsme získali 8 000 Kč na podporu dětského koutku v 

nemocnici. 
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Silver Cup – Hroši Brno 

V červnu jsme začali spolupráci s Baseball clubem HROŠI BRNO v rámci Silver Cupu. Děti i samotní hráči 

podpořili Modrého hrocha nákupem plyšových hrošíků a pro postižené děti bylo získáno 8 700 Kč. Tato 

částka směřovala na nákup rehabilitačních pomůcek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Benefiční 23. ročník letních folklorních večerů F SCÉNA 2020 

Ve dnech 20.-22. srpna proběhl 23. ročník letních folklorních večerů F SCÉNA 2020 v koprodukci s Městským 

divadlem Brno, SNIP & CO, reklamní společností a Moravským zemským muzeem. Benefiční F SCÉNA se 

konala ve prospěch Nadačního fondu Modrý hroch. Výtěžek z akce byl věnován na podporu volnočasových 

aktivit dětských pacientů Kliniky dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie FN Brno. 
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Charitativní turnaj tenisové školy SHARK 

Poslední srpnový víkend 2020 pořádala tenisová škola SHARK ve svém sportovním areálu SHARK Club v 

brněnské Slatině tenisový turnaj závodních hráčů. Tenisová škola SHARK přispěla do hroší kasičky 100 Kč za 

každého účastníka a v rámci celého víkendu bylo získáno 10 100 Kč, které pomohli 17letému Jakubovi po 

těžkém úrazu v rámci speciálních rehabilitací. Velké poděkování patří organizátorovi Michalovi Meluzínovi 

a všem zúčastněným za jejich podporu.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Benefiční lekce – KARMA JÓGA 

V neděli 30. srpna proběhla ve Sportovní hale Kuřim benefiční lekce – KARMA JÓGA pod vedením paní 

cvičitelky Hany Flochové. Pořadatelem bylo jógové studio HANYOGA a benefiční hodiny se zúčastnilo téměř 

30 cvičících v nové krásné sportovní hale. V rámci dobrovolného vstupného bylo získáno pro 6letou Aničku 

7 600 Kč, které byly využity na nákup ortopedických bot a pomůcek pro speciální logoterapii . 
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GOLF OPEN SERIES – BIRDIE PRO MODRÉHO HROCHA 

PORTIVA OPEN GOLF SERIES 2020 je otevřená turnajová série pro předplatitele, čtenáře a příznivce 

časopisu GOLF. Nadační fond Modrý hroch se stal letos partnerem této série v rámci svého projektu BIRDIE 

PRO MODRÉHO HROCHA. Patronem projektu byl Tomáš Bank, který podporu fond již řadu let. Hráči, kteří 

na turnajích zahráli birdie, mohli přispět částkou 100 Kč do kasičky a zapojili se tak do soutěže o cover 

Modrého hrocha. Každý měsíc byli vylosování 2 výherci a soutěžilo se celkem na 4 turnajích v Ropici, na 

Ostravici, v Kácově a v Olomouci. Díky všem se podařilo získat 17 800 Kč na hipoterapii pro pětiletou Nikolku 

s těžkým neurologickým a mentálním postižením. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PVZP Run Tour charitativní běh pro Aničku 

V roce 2020 uspořádala Pojišťovna VZP a.s. virtuální charitativní běhy PVZP RunTour za Aničku. 

Od října do listopadu se běhů zúčastnilo 1 185 běžců a vybralo se celkem 230 251 Kč. Tento zisk byl rozdělen 

mezi čtyři neziskové organizace a Modrý hroch získal na podporu dětí s těžkým fyzickým handicapem 54 

601 Kč. Konkrétní pomoc byla pro 6letého Tobiáška s Westovým syndromem a 4letého Kubíka po těžké 

mozkové příhodě. Patrony akce byli za Modrého hrocha sportovci Petr Švancara, David Kostelecký, Tomáš 

Bank a Dominik Záleský. 
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ROUŠKOMATY společnosti FOODEX pomáhají dětem 

Firma FOODEX provozuje kromě moderních kávovarů a prodejních automatů i charitativní rouškomaty. 

Tento projekt vznikl také za podpory Hotelu Atrium ve Vyškově pod vedením pana Michala Dědka. Část 

zisku z prodeje v Jihlavě byla věnována Modrému hrochovi na další podporu dětí po úrazech. Od září do 

konce prosince bylo získáno z prodeje roušek 3 969 Kč a pro Kliniku dětské chirurgie, ortopedie a 

traumatologie FN Brno byly zakoupeny prstové kolíčkové senzory používané po operacích dětí.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adventní věnce a svícny pro Modrého hrocha 

KVĚTINY S ÚSMĚVEM floristka paní JANA BABICKÁ vytvořila speciální kolekci adventních věnců na dřevě a 

vánočních svícnů zhotovených převážně z přírodních materiálů. 50 % z prodeje každého kusu bylo 

věnováno na podporu dětí a byla získána částka 10 795 Kč. Za tuto částku Modrý hroch zakoupil pro Kliniku 

dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie FN Brno dva televizory HYUNDAI a bezdotykové Monitory 

dechu Babysense. Poskytují maximální přehled o dýchání miminka, jsou vybavené senzorovou podložkou i 

kontrolní jednotkou se zvukovým a vizuálním signalizačním alarmem.  
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Vánoční speciál on-line lekce ZUMBA pro Modrého hrocha 

9. prosince 2020 se konala VÁNOČNÍ SPECIÁL ON-LINE LEKCE ZUMBA pod vedením Šárky Vaňkové pro 

Modrého hrocha. Díky všem, kteří se této on-line zumby zúčastnili nebo jen přispěli, se podařilo získat 

13 000 Kč na nákup rehabilitačních pomůcek pro Dětské rehabilitační oddělení FN Brno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalendář 2020 Hasičů JMK s Modrým hrochem 

Hasiči JMK připravili ve spolupráci s Modrým hrochem nástěnný kalendář A3 ve znamení prevence. 

Na každé stránce představovala jedna příslušnice hasičského sboru a konkrétní preventivní téma 

podpořené textem a QR kódem, který odkazoval na další informace k dané problematice (povodně, 

blackout, požár v domácnosti, evakuace...). Prodejem kalendáře bylo získáno 41 990 Kč na podporu ročního 

Danečka s těžkým postiženým na nákup speciálního koupacího lehátka a na zaplacení pravidelných 

neurorehabilitací.  
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Moravská Třebová vánoční sbírka hraček 

Dům dětí a mládeže Moravská Třebová uspořádal jako 

každý rok sbírku hraček a her pro Modrého hrocha. 

Všechny hračky byly věnovány do dětské nemocnice FN 

Brno na Kliniku dětské chirurgie, ortopedie a 

traumatologie. 

 

 

 

 

CHARITY GOLF TOUR MODRÝ HROCH 2020 
Série pěti turnajů na podporu dětí s těžkým fyzickým handicapem. 

• Golf Resort Kaskáda   úterý 11. srpna 2020 

• Golf & Ski Resort Kořenec  neděle 23. srpna 2020 

• Golf Resort Olomouc   úterý 8. září 2020 

• Prosper Golf Resort Čeladná úterý 22. září 2020 

• Austerlitz Golf Resort  neděle 4. října 2020 

Patronem charitativní golfové tour pro Modrého hrocha je bývalý český alpský lyžař Ondřej Bank. 

Finanční Výtěžek Tour 2020 byl rekordních 1 451 445 Kč. Tour Modrého hrocha 2020 podpořilo finančně 

25 společností a 15 jednotlivců, věcnou pomocí přispělo 35 společností.  
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Charitativní golfový turnaj na Ostravici pro 13letou Moničku 

V pondělí 21. září se konal vložený turnaj na Golf Resort Ostravice pro 

13letou Moničku s těžkým fyzickým handicapem. Turnaj se na tomto hřišti 

konal poprvé díky velkorysému partnerství TMR. Díky startovnému a 

tombole se vybralo 78 700 Kč na zakoupení speciálního cyklovozíku 

(terénního kočárku) pro Moničku.  

 

Využití finančního výtěžku Tour 2020 

Podpora dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie 

Prstové a pulsní oxymetry, TV, DVD, jídelní stoličky pro děti do 2 let, BEMER Pro-set (Bemer-terapie je 

vědecky ověřená léčebná metoda, která cíleně podporuje mikrocirkulaci krve, lymfatický systém, zvyšuje 

imunitu, zmírňuje bolesti, funguje jako kyslíkový doping a pomáhá po operacích), hlavová oční lupa, 

anatomické pinzety, rehabilitační pomůcky, mechanické vozíky, speciální opěrky končetin (po úrazech), 

kloubní šrouby (pro děti po těžkých úrazech nebo s vrozenou lámavostí kostí) a další … 

Konkrétní podpora dětí 

• Rehabilitační systém pro 13letého Aleška 

• Další kloubní šroub pro 7letého Šimonka 

• Speciální tříkolka pro 10letou Aničku 

• Speciální rehabilitace KombiKosmík pro 9letou Aničku 

• Rehabilitační obuv pro 8letou Nikolku 

• Ergoterapie a vibrační terapie pro 4letou Claudii 

• Fyzioterapie pro 18letého Jakuba 

• Cyklovozík – terénní kočárek pro 13letou Moničku 

• Intenzivní rehabilitace pro 18letého Prokopa 

• Speciální voděodolný potah na vozík pro 15letou Veroniku 

• Masérské a rekondiční služby pro 13letou Verunku 

• A další …  
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Projekt CZ.11/MGS/067  

„S Modrým hrochem bez úrazů“ 
 

Nadační fond Modrý hroch začal v květnu 2015 pracovat na projektu pod názvem „S Modrým hrochem bez 

úrazu“ z programu CZ11 „Iniciativy v oblasti veřejného zdraví“, který je financovaný z Norských fondů.  

Tento projekt byl financovaný z Norských fondů do konce dubna 2016 a jeho hlavním cílem je přispět ke 

snížení výskytu úrazů v dětském věku, a to prostřednictvím konkrétní realizace tohoto projektu v 

Jihomoravském kraji a následně v celé České republice. Od května 2016 projekt hradí Nadační fond Modrý 

hroch z vlastních zdrojů. 

CZ.11/MGS/067 S Modrým hrochem bez úrazu nabízíme službu určenou pro děti do 7 let, rodiče a nestátní 

dětská zařízení. 

Ve spolupráci s profesionálními loutkoherci z Divadla Bez Pravidel jsme vytvořili divadelní program pro děti, 

který je zaměřený na aktivní prevenci vzniku úrazů u dětí jak v domácnosti, tak i na ulici. Hlavní postavou 

loutkového představení je Smolařínek, který prochází různými nebezpečnými situacemi. V rámci tohoto 

představení děti aktivně spolupracují s loutkoherci, uvědomují si hrozby jeho chování a upozorňují ho, co 

dělá chybně. Na závěr dostanou děti pracovní listy, kde si procvičí získané vědomosti z představení.  

Pro rodiče je připravena přednáška na téma „Prevence úrazů dětí předškolního věku“, která upozorňuje na 

nejčastější úrazy u dětí v domácnosti, na ulici i v autě. K této přednášce je vytvořená speciální brožurka pro 

rodiče, která je informuje, jak mohou úrazům svých dětí předejít a jak správně poskytnout první pomoc. 

Pro dětská centra a soukromé školky je směřována další část projektu s názvem „Kontrola bezpečného 

prostředí.“ Metodičky prevence navštíví vybraná pracoviště a zkontrolují se zaměstnanci vnitřní i vnější 

prostory daného zařízení. Během kontroly aktivně vyhledávají riziková místa (špatné osvětlení, krytky na el. 

zásuvkách, nevhodný nábytek apod.) a společně zjišťují, zde je možné předejít možnosti úrazů během péče 

o děti v tomto neškolském zařízení. 
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Jak pomáháme 
 

Nadační fond Modrý hroch pomáhá především dětem po těžkých úrazech a dětem s těžkým fyzickým 

handicapem. Dovybavujeme chirurgická a traumatologická oddělení v nemocnicích, věnujeme se i nadále 

prevenci dětských úrazů a pořádáme interaktivní loutková představení pro mateřské školky. Nejdůležitější 

prioritou pro nás stále zůstává cílená podpora konkrétních dětí po těžkých úrazech, s těžkým fyzickým 

handicapem a postižením, při jejich návratu do běžného i sportovního života.  

V roce 2020 jsme zakoupili pro Kliniku dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie FN Brno například CEFAR 

PERISDTIM PRO s anální elektrodou, elektrické polohovací postele, nájezdy, speciální rehabilitační pomůcky, 

vyzdobili jsme chirurgická oddělení, vybavili knihovnu a pořídili hračky+hry pro hospitalizované děti, 

zakoupili anální sondy, přístroj BEMER, přístroj MYO 200 a dovybavili další dětská oddělení FN Brno. 

Podpořili jsme desítky dětí bojující se svým těžkým fyzickým handicapem a snažili jsme se jim zpříjemnit 

jejich dobu léčky i rekonvalescence.  
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Veřejná sbírka IV 
Nadačního fondu Modrý hroch je oznámena u Krajského úřadu Jihomoravského kraje na období od 8. 4. 

2016 na dobu NEURČITOU podle zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách. 

 

Účel sbírky 
Získání finančních prostředků na podporu dětské traumatologie a dětí po úrazech v rámci České republiky, 

podpora dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie v rámci oddělení, klinik a nemocnic na území České 

republiky. Podpora vedení preventivních kampaní proti dětským úrazům. 

Shromáždění finančních příspěvků na zakoupení speciálních nadstandartních přístrojů pro léčbu 

poraněných dětí a pojízdných polohovacích lůžek. 

 

Konto sbírky: ČSOB, č. účtu 225156890/0300 

  

Díky sbírce Modrého hrocha jsme mohli pomoci Verunce (sedací polštář), Danečkovi 

(mechanický vozík), Aničce (proplacení terapie Kosmík), Šimonkovi (speciálního šroub 

pro DK) a dalším dětem s těžkým fyzickým handicapem. 
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Rozvaha 

Aktiva (v tis. Kč) 

Označení AKTIVA Číslo 

řádku 

Stav k prvnímu dni 

účetního období 

Stav k posled. dni 

účetního období 

a b c 1 2 

A. II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem 3 308 308 

A. IV Oprávky k dlouhodobému majetku celkem 5 -308 -308 

B. Krátkodobý majetek c             Součet B.I. až B.IV. 6 2 502 2348 

B. I. Zásoby celkem 7 58 68 

B. II. Pohledávky celkem 8 55 2 

B. III. Krátkodobý finanční majetek celkem 9 2 375 2 267 

B. IV. Jiná aktiva celkem 10 14 11 

 Aktiva Celkem                              Součet A. až B. 11 2 502 2 348 

 

Pasiva (v tis. Kč) 

Označení PASIVA Číslo 

řádku 

Stav k prvnímu dni 

účetního období 

Stav k posled. dni 

účetního období 

a b c 3 4 

A. Vlastní zdroje celkem                  Součet A.I. až A.II. 12 2 343 2 201 

A. I Jmění celkem 13 1 078  1 664 

A. II Výsledek hospodaření celkem 14 1 265 537 

B. Cizí zdroje celkem                      Součet B.I. až B.IV. 15 159 147 

B. III. Krátkodobé závazky celkem 18 144 147 

B. IV. Jiná pasiva celkem 19 15  

 Pasiva celkem                                  Součet A. až B. 20 2 502 2 348 
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Výkaz zisků 
 

 

Označení 

 

TEXT 

 

Číslo 

řádku 

Činnosti 

Hlavní Hospodářská Celkem 

5 6 7 

A. I. Spotřebované nákupy a nakupované služby 

Součet A.I.1. až A.I.6. 

2 880 16 896 

A. I. 1. Spotřeba materiálu, energie a ostatních 

neskladovaných dodávek 

3 208  208 

A. I. 2. Prodané zboží 4  16 16 

A. I. 3. Opravy a udržování 5 3  3 

A. I. 4. Náklady na cestovné 6 1  1 

A. I. 5. Náklady na reprezentaci 7 3  3 

A. I. 6 Ostatní služby 8 665  665 

A. III. Osobní náklady    Součet A. III. 10. až A. III. 14. 13 867  867 

A. III. 10. Mzdové náklady 14 673  673 

A. III. 11. Zákonné sociální pojištění 15 176  176 

A. III. 14. Ostatní sociální náklady 18 18  18 

A. IV. Daně a poplatky                 Hodnota A. IV. 15. 19 1  1 

A IV. 15. Daně a poplatky 20 1  1 

A. V. Ostatní náklady        Součet A.V.16. až A.V.22. 21 77  77 

A. V. 16. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní 

pokuty a penále 

22 2  2 

A. V. 20. Dary 26 61  61 

A. V.22. Jiné ostatní náklady 28 14  14 

A. VIII. Daň z příjmů                    Hodnota A. VIII.29. 37  30 30 

A. VIII. 29. Daň z příjmů 38  30 30 

 Náklady celkem              Součet A.I. až A.VIII 39 1825 46 1871 

B. II. Přijaté příspěvky            Součet B.II.2 až B.II.4 43 2 170  2170 

B. II. 3. Přijaté příspěvky (dary) 45 2 170  2170 

B. III. Tržby za vlastní výkony a za zboží 47  238 238 

 Výnosy celkem Součet B.I. až B.V. 61 2170 238 2408 

C. Výsledek hospodaření před zdaněním 

ř.61 – (ř.39 – ř.37) 

62 345 222 567 

D. Výsledek hospodaření po zdanění  

ř.62 – ř.37 

63 345 192 537 
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Poděkování dárcům a partnerům 
Moc děkujeme všem dárcům, kteří v roce 2020 přispěli finančními dary a pomohli tak společně s námi 

zlepšit život nemocných dětí. 

ZVLÁŠTNÍ PODĚKOVÁNÍ 
Všechna práce a pomoc by se také nemohla uskutečnit bez pomoci spolupracovníků, dobrovolníků, 

kamarádů a přátel, kteří pomáhají v rámci všech charitativních a benefičních akcí (Hanka Vasasová, Šárka 

Hladká, Jonathan Hladký, Lenka Smékalová, Andrea Peloušková, Lenka Ševčíková, Věra Trochtová, Jitka 

Gajdošíková, Naďa Zímová, Eva Šponerová, Tereza Smékalová, Míša Chasáková, Vojta Chasák, Radka 

Kociánová, Maryla Boxanová a další…). 

 

Velké díky patří také fotografům Jindřichu Kepertovi, Petrovi Mikulakovi a Radimovi Madaraczovi. 

 

MAXIMA DEBETUR PUERO REVENTIA 

„NEJVĚTŠÍ OHLEDUPLNOST PATŘÍ DÍTĚTI“ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nadační fond Modrý hroch 

Rašínova 2, 602 00 Brno 

IČO: 26973278 

Bankovní spojení: ČSOB č.ú. 197206466/0300 

 


